
Slik gjør vi 
Nidarødugnaden



Tradisjonen tro....
Tradisjonen tro - for oss Sverresborgere (fra 12 år 
og oppover) blir det ingen skikkelig adventstid uten 
Nidarødugnaden.

Vær oppmerksom på at dugnaden er lagt opp med 
ulik belastning - i forhold til det behovet lagene har 
for penger. De eldste har behov for mer penger enn 
de yngste, dermed også mer jobbing. Betalingen til 
lagene skjer i forhold til innsats. 

Arbeidsøktene går tidlig på ettermiddagen og seint 
på kvelden, så det bør ikke kollidere med treninger. 
Dessuten er jo en slik arbeidsøkt en liten trening i seg 
selv. 

For dere som er nybegynnere: Dette er årets store 
begivenhet i klubben. Trondheim Spektrum - 
Nidarøhallen - benyttes til eksamen for NTNU, HIST 
og BI i hele desember. Sverresborg Håndball rigger 
og rydder stoler og bord i C- og D-hallene hver dag i 
denne perioden.  Sverresborg får betalt pr. enhet som 
blir håndtert.

Dugnadsansvarlige pr. lag:
For hvert lag skal det pekes ut en dugnadsansvarlige. 
Oppmann for laget må sørge for dette. 

Dugnadsansvarlig pr. økt:
For hver økt skal det være en dugnadsansvarlig.  
Dugnadsansvaret ligger hos det laget som står opp-
ført i rødt på den aktuelle arbeidsøkta.

Dugnadsansvarlig skal både hente og levere  
Dugnadspermen som er lagt hos Vaktmesteren i 
Nidarøhallen - og sørge for at dugnaden gjennom-
føres slik som er beskrevet i Dugnadspermen.

Dugnadspermen inneholder Kvitteringslister for 
deltakelse. 

Permen inneholder også oversikt over alle arbeids-
øktene, klokkeslett og hvor mange bord/stoler pr. 
arbeidsøkt.

I oversikten ligger også en anbefaling på hvor mange 
som bør være med på økta samlet.

Hvordan vi gjør det

D-hallene:
D1 er ledig for rigging kl 22.00, D2 og D3 er ledig kl 
22.30. Bord og stoler er stablet utenfor hallene. Jek-
ktraller skal også stå der.

Beregn antall rekker horisontalt og vertikalt i hen-
hold til det antallet bord som skal rigges. Ansikter 
skal vende mot inngangen.

Det er lurt å legge ut en rekke med bord bakerst i 
rommet og så en rad langs den ene veggen. Fyll så ut 
med bord i hele rommet.  Rigg opp bordene. Fint om 
rekkene blir beine! Og til slutt settes stolene på plass. 
Det skal også plasseres 3 grå bord i hver hall - til 
eksamensvaktene. Se forøvrig “guide” på to varianter 
på de påfølgende sidene.

Rydding/ nedrigging skjer enklest i motsatt  
rekkefølge. Alle bord og stoler skal plasseres pent ute 
i gangen. Kost opp papir/søppel som flyter rundt i 
rommet. Rydding kan gjerne starte før det tidspunk-
tet som står i planen. Det er uansett viktig at arbeidet 
ikke starter for seint, da blir det bare sure miner hos 
spillere og trenere som står og venter.

C-hallen:
Bordene finnes stablet langs veggen i hallen. De skal 
også stables her når hallen ryddes. Stolene står inne i 
et lagerrom som ligger tilknyttet hallen. Og så til slutt 
skal det plasseres ut 3 grå bord til eksamensvaktene. 
Ved rigging den aller første dagen må bordene hentes 
i kjelleren.



Rigging i Nidarøhallen - Tips til hvordan 1
(Raskere hvis det er nok bord/stoler på begge sider 
av midtrekka)

1. Ta utgangspunkt i 13 rader, og 21 i rekken.
2. Sett opp første rad i bredden - allle skal sitte vendt mot utgang (mot F-hallen)
3. Fra midten i første rad sett opp en rekke med 21 antall nedover i salen
4. Bruk midtrekke for å styre inn alle alle andre
5. Avslutt med eksamensbordene. (Gråbord)

Se at det er grei avstand mellom alle på rekken, mal er at det skal være mulig å trekke ut stolen uten at man 
slår bort i pulten bak seg. Når midt-rekka er satt opp, fyll på og sett opp med midt-rekka og første rad som 
guide.

Sett opp denne raden 
først

Sett deretter opp en rekke 
med utgangspunkt i midten, 
før alle andre rekker justeres 
i henhold til denne

Eksamensbord 
(Gråbord)Utgang



Rigging i Nidarøhallen - Tips til hvordan 2 
(enklere logistikk - ingenting i veien ved inntransportering)

Sett opp 1 rad helt  
bakerst

Sett opp en rekke langs  
ytterkant

Ta utgangspunkt i følgende maksimale oppsett pr. sal:
D-hall: 21 rekker og 13 rader = 260 bord og stoler
C-hall: 18 rekker og 12 rader = 216 bord og stoler
Juster endelig antall i hht. liste ved å ikke fylle opp den/de første raden/radene.
 
Sett opp 1 rekke langs ytterkant og 1 rad helt bakerst.
Når disse er justert inn fylles det på bakfra og fremover med bord og stoler.
Stolene plasseres ut så snart bordet er på plass.
 
Avslutt med eksamensbordene.

Utgang Eksamensbord 
(Gråbord)


